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Ηκρίση στη χώρα
συνεχίζεται για
έκτο χρόνο και δεν

φαίνεται πουθενά ελπίδα
διεξόδου. Οι πολίτες, ανε-

ξάρτητα τι ψήφισαν, βαθύ-
τατα απογοητευμένοι, κου-
ρασμένοι από τα συνεχιζό-
μενα βαριά μέτρα είναι
αμήχανοι από τα αδιέξοδα
που έχουν δημιουργηθεί
δεδομένου ότι δεν υπάρχει
και δεν προτείνεται κανένα
ολοκληρωμένο σχέδιο από
τις υπάρχουσες πολιτικές
δυνάμεις.
Το πολιτικό σύστημα της
χώρας με τα κόμματα του
φαίνεται ανίκανο να δώσει
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
λύσης. Αυτό φάνηκε στις
τελευταίες εκλογές όταν
δύο εκατομμύρια συμπολί-
τες μας δεν ψήφισαν με το
σκεπτικό «δε με εκφράζει
κανένα από τα υπάρχοντα
κόμματα». Μέσα σ’ αυ-
τούς, για πρώτη φορά,
υπήρχαν και πολλοί αρι-
στεροί. 
Τι ήταν αυτό που μας
έφερε σ’ αυτήν τη κατά-
σταση; Είναι ένα βαθύτατα
διεφθαρμένο πολιτικό σύ-
στημα το οποίο με τις πολι-
τικές του χρεοκόπησε τη
χώρα. Οι πολίτες παρόλο
ότι ευθύνονται γιατί ψήφι-

ζαν τα συγκεκριμένα κόμ-
ματα γύρισαν τη πλάτη
στα κόμματα που κυβέρ-
νησαν επί 40 χρόνια και
ψήφισαν τον «αντίπαλο»
περισσότερο (ΣΥΡΙΖΑ) και
λιγότερο συνειδητά ως ένα
κόμμα που αυτοπροσδιο-
ρίζεται ως αριστερά. 
Όμως αποδείχτηκε εν τοις
πράγμασι ότι όποιος αυτο-
προσδιορίζεται ως αρι-
στερά δεν σημαίνει ότι εί-
ναι.
Η αριστερά δεν είναι ένα
δόγμα, ούτε θρησκεία,
ούτε ευαγγέλια. Αποκτά
περιεχόμενο συγκεκριμένο
και παύει να είναι μια αφη-
ρημένη έννοια όταν τη
συγκεκριμένη χρονική
στιγμή εκφράζει τα αιτή-
ματα των εργαζομένων,
των ανθρώπων του πολιτι-
σμού και αυτών που βρί-
σκονται σε υποδεέστερη
θέση, με ένα πολιτικό σχέ-
διο συγκεκριμένο.
Τα γεγονότα όμως είναι
αδιάψευστα. Η αριστερά
στη χώρα μας τη στιγμή
που την κάλεσε ο Ελληνι-
κός λαός για να λύσει το

πρόβλημα της κρίσης που
δε μπορούσαν να λύσουν
τα άλλα κόμματα που κυ-
βέρνησαν δεν είχε σχέδιο.
Το δεύτερο σημαντικό γε-
γονός είναι ότι η αριστερά
στη χώρα μας από τη με-
ταπολίτευση κι εδώ δεν
φρόντισε να εκσυγχρονι-
στεί. 
Με πολιτική τον λαϊκισμό
που χρησιμοποίησε, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχασε διαχρονικά το
ηθικό πρόταγμα.  Ακριβώς
επειδή δεν υπήρχε σχέδιο
αντί ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει
τα κακώς κείμενα ενός διε-
φθαρμένου «κοτσαμπάσι-
κου» κράτους, άλλαξε ο
ίδιος κι ενσωματώθηκε στις
πολιτικές των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων. Εν ολί-
γοις θυσίασε τα πάντα κι
έκανε αυτοσκοπό την
εξουσία. Η εξουσιολαγνεία
διαμόρφωσε ένα πλαίσιο
παραπιστικότητας με τρα-
γικά αποτελέσματα για το
σύνολο της αριστεράς.
Έγινε κι αυτός μέρος του
προβλήματος, δηλαδή το
παλαιό. 
Τι είναι όμως αυτό το πα-

λαιό πολιτικό σύστημα που
με αυτό επικοινωνιακά
κέρδισε τις εκλογές του Σε-
πτεμβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ;  Είναι
η πολιτική που με το πολι-
τικό της προσωπικό, στο
σύνολο του, προσπαθεί
καταλάβει τη κυβέρνηση
και την εξουσία για να
χρησιμοποιήσει το κράτος
ως λάφυρο και λυμαίνεται
τον δημόσιο πλούτο προς
όφελος του. 
Παρ’ όλα αυτά σήμερα κα-
λούμαστε να απαντήσουμε
σε ένα ερώτημα που αι-
ωρείται σε όλους τους πο-
λίτες ανεξάρτητα του τι
ψήφισαν «Υπάρχει ελπίδα
για μια εναλλακτική πολι-
τική;»
Κάτω από τις προηγούμε-
νες διαπιστώσεις η χώρα
και οι πολίτες, η ίδια η κοι-
νωνία οφείλει να βρει τη
λύση. Η λύση αυτή δε μπο-
ρεί παρά να αντιστρατεύε-
ται τις πελατειακές σχέσεις
και τη διαφθορά. Να στο-
χεύει με τις δικές μας δυ-
νάμεις να κάνουμε βαθύ-
τατες διαρθρωτικές
αλλαγές στο επίπεδο του

κράτους. Αποδείχτηκε ότι η
αυτορρύθμιση της αγοράς
δεν αποτελεί λύση. Χρει-
αζόμαστε ένα σχέδιο πα-
ραγωγικής συγκρότησης
με κύριο πυρήνα τις δυνά-
μεις που πιστεύουν στην
ίδια την κοινωνία. 
Όλα αυτά θα στοχεύουν
σε ένα «ΝΕΟ Πρότυπο
Ζωής» απέναντι στην πολι-
τική της λιτότητας που επι-
βάλλουν οι αγορές κι απέ-
ναντι στον καταναλωτισμό
και την εμπορευματοποί-
ηση των πάντων. 
Είναι προφανές μια τέτοια
σύγχρονη αριστερά με
στρατηγική το «δημοκρα-
τικό δρόμο» και με βαθιές
διαρθρωτικές αλλαγές ότι
μπορεί να βελτιώσει τη
ζωή των πολιτών μπροστά
στα αδιέξοδα που δημι-
ούργησαν με τη πολιτική
τους τα «παλαιά κόμματα».
Πρέπει και μπορούν να
προκύψουν νέες πολιτικές
δυνάμεις για το καλό της
κοινωνίας και της χώρας.
*Ο Θράσος Φωτεινός εί-
ναι μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ
Ανανεωτικής Αριστεράς

“Εξεταστική” βοήθεια!
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-

σιάζει το φαινόμενο «στήριξης»
των υποψηφίων που αυτές τις
μέρες «δοκιμάζονται» στις πα-
νελλήνιες εξετάσεις!

Επειδή το διάβασμα, η μελέτη
και συνέπεια των μαθητών και
μαθητριών δεν είναι απ’ ότι φαί-
νεται αρκετά για την επιτυχία
τους, παρακολουθούμε με εν-
διαφέρον και την επιπλέον στή-
ριξή τους με ποικίλους τρόπους.

Καταρχάς τα τελευταία χρό-
νια, λίγες μέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων γίνεται ει-
δική λειτουργία σε συγκεκριμένους ναούς, όπου οι ιερείς
δέονται υπέρ της συνδρομής του «Αγίου Πνεύματος» σε
διαβασμένους και αδιάβαστους μαθητές προκειμένου να
λάβουν, έστω και την ύστατη ώρα τη θεία φώτιση, μπας και
«ξεστραβωθούν» και λύσουν την εξίσωση ή ανακαλύψουν
το σωστό τύπο του παθητικού αορίστου!

Δεν είμαι καθόλου αντίθετος στην εμπέδωση του θρη-
σκευτικού συναισθήματος, ούτε αμφισβητώ την αγωνία της
Εκκλησίας για την ευόδωση της προσπάθειας των μαθητών,
αλλά και ειδική «λειτουργία» για τις Πανελλήνιες είναι μια
κάποια υπερβολή!

Άλλη σημαντική συνδρομή στους υποψηφίους προσφέ-
ρουν οι διάφορες «βιταμίνες» B, C, D κλπ, που όπως μας
πληροφορεί  υπεύθυνα η τηλεοπτική διαφήμιση συμβάλλει
αποφασιστικά στο να ανακληθούν στην αδύναμη μνήμη
των υποψηφίων αρκετά κεφάλαια Βιολογίας και Ιστορίας,
τα οποία χωρίς την κατανάλωση του αναβράζοντος δισκίου
θα είχαν χαθεί στη λήθη τους. Δεν είναι άλλωστε λογικό να
ντοπάρονται μόνο οι αθλητές και οι μαθητές να μένουν
μόνο με τη μελέτη τους ως εφόδιο για την εισαγωγή τους
στα Πανεπιστήμια!

Άλλο μυστικό επιτυχίας είναι η κατανάλωση μαύρης σο-
κολάτας, που κατά τους «ειδήμονες», βοηθά απίστευτα στη
μνήμη των εφήβων και δικαίως κατακλύζεται το διαδίκτυο
από ειδικά «αφιερώματα» που προτείνουν τη σωστή δοσο-
λογία σε γραμμάρια, προκειμένου να γραφτούν σωστά τα
συνώνυμα και αντώνυμα στην έκθεση!

Καθοριστικής, τέλος, σημασίας είναι οι διάφοροι «δεκά-
λογοι» ή «δωδεκάλογοι», όχι του … Παλαμά, αλλά των ειδι-
κών ψυχολόγων, παιδαγωγών κλπ. που δίνουν «ευεργετι-
κές» συμβουλές στους υποψήφιους, όπως «να κοιμούνται
καλά», «να τρώνε καλά», «να μην αγχώνονται», και να …
«διαβάζουν προσεκτικά τα θέματα», λες και θα πάνε στα
εξεταστικά κέντρα να διαβάσουν «Μπλεκ» ή «Σούπερ Κατε-
ρίνα»!

Μήπως με τη σειρά μας να προτείναμε και μεις κάτι; Μή-
πως λοιπόν, πρέπει ν’ αφήσουμε τα παιδιά και τις οικογέ-
νειές τους «ήσυχες» και να κατανοήσουμε πως η επιτυχία
τους θα είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής προσπά-
θειάς τους και όχι αποτέλεσμα κατάποσης μιας κάψουλας ή
ενός ευχελαίου;

istor.tzanakis@gmail.com

Η αυταπάτη του λέγειν
Εάν το «αυταπάτη» ήταν το

θηλυκό γένος ενός επιθέτου,
τότε το αρσενικό θα ήταν «αυτά-
πατος» - όπως είναι στον Όμηρο
το «αθανάτη» για το «αθάνα-
τος». Θα χαρακτήριζε εύστοχα,
είτε ως επίθετο είτε ως ουσια-
στικό, εκείνον που ομολογεί, σε
μία πράξη αυτοκριτικής γενναι-
ότητας, την αυταπάτη του.
Όπως πολύ πρόσφατα ο κ. Τσί-
πρας εν προκειμένω. Άνθρωπος
λοιπόν «αυτάπατος» θα ήταν
εκείνος που ζει την αυταπάτη

του, που είναι προϊόν αυταπάτης. Και μπορεί η ανύπαρκτη
και κατασκευασμένη αυτή μας λέξη να προκαλεί - ως προς
την ηχητική της ακουστική - θυμηδία με τους παιγνιώδεις
σημασιολογικούς συνειρμούς του μυαλού, έχει όμως και οι-
κτρές συνέπειες. Στη μίζερη πραγματικότητα που ζούμε ο
σύγχρονος “αυτάπατος” πάει γάντι με το παρόν ελληνικό
κράτος, τις δονκιχωτικές σκιαμαχίες και το απύθμενο (αυτ-
άπατος γαρ..) θράσος να θεωρεί τον εαυτό του ηθικό σε
πλεονεκτήματα ενώ τους άλλους ανήθικους.

Τώρα που ψηφίστηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία
στη Βουλή τα νέα σκληρά μέτρα, αποκαλύπτεται για ακόμα
μία φορά η ικανότητα της κυβέρνησης να βάζει «κόκκινες
γραμμές» και μετά να τις διαγράφει, κυριευμένη από μίαν
ευεξήγητη αλλά όχι και ξαφνική πολιτική αχρωματοψία.
Απομένει η συμφωνία με τους θεσμούς ως η επίσημη τελετή
λήξης της αυταπάτης. Μέχρι εδώ μας κόστισε πολύ ο αγώ-
νας του ΣΥΡΙΖΑ να κρατηθεί πάση θυσία στην εξουσία.
Αγώνας που αποδεικνύεται ως η ισχυρότερη συγκολλητική
ουσία. Δεν είχα καμία αυταπάτη γι’ αυτό. Όσοι κατά και-
ρούς διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους, υποχώρησαν ηρωικά. Το
ζήσαμε άλλωστε και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΝΔ. Δεν άλλαξε ξαφ-
νικά η αντίληψη και προσδοκία του μέσου Έλληνα για την
πολιτική. Πολύ περισσότερο και η εκλογική της αποτύπωση.
Το ότι μερικοί επιμένουν ακόμα να υποστηρίζουν ότι κρα-
τάνε τις υποσχέσεις τους, μόνο θυμηδία προκαλεί – αν όχι
και οργή. Και προκαλεί επιπλέον ανησυχία και θλίψη για το
μέλλον αυτού του τόπου ο αυτοεγκλωβισμός του πολίτη σε
μία πολιτική ανωριμότητα, στο σημείο που θέλει η κριτική
του για «τους σημερινούς» να περνά συγκριτικά μέσα από
«τους προηγούμενους». Μέχρι πότε; Λες και η ευθύνη για
τη χρηστή διακυβέρνηση της χώρας πιστώνεται αυτόματα
με θετικούς πόντους, ανάλογα με τα αρνητικά πολιτικά ελ-
λείμματα των άλλων. Οι οποίοι, ας μη ξεχνάμε, τιμωρήθη-
καν στην κάλπη – και δικαίως – για την εγκληματική ανικα-
νότητα χειρισμού των υποθέσεων της χώρας. Εδώ όμως
πρόκειται για την αποθέωση του πολιτικού αμοραλισμού.
Οι λέξεις αποκτούν άλλα, άγνωστα στο λεξικό νοήματα. Οι
προτάσεις ξεφεύγουν από το συγκεκριμένο για να υπενθυ-
μίσουν και να γαργαλίσουν ανεκπλήρωτες προσδοκίες. Η
λογική εκβιάζεται και ο συνθηματικός λόγος προβάλλεται
αναιδώς ως σημαίνουσα επιχειρηματολογία. Επειδή ακρι-
βώς επιλογή των λαϊκιστών είναι το προς ηδονήν λέγειν (για
τα αυτιά του κόσμου) κατά το αρχαίον λεγόμενον. Και μπο-
ρεί η αυταπάτη του λέγειν να συνεχίζεται εις το διηνεκές, η
ηδονή όμως νομοτελειακά αργά ή γρήγορα θα λάβει τέλος.

*Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου είναι φιλόλογος στο 3ο
Γενικό Λύκειο του Ηρακλείου
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Ποια αριστερά χρειαζόμαστε; 

Του Κώστα Ν.
Κωνσταντίνου*

Του
Μιχάλη Τζανάκη 

Η Μάχη της Κρήτης

Στη ζωή των λαών και των εθνών
υπάρχουν μερικά φωτεινά ορό-
σημα, που σημαδεύουν καθορι-

στικά την ιστορική πορεία τους. Η επί-
δρασή τους στο ιστορικό γίγνεσθαι είναι
τόσο μεγάλη, που ξεπερνά τα στενά πλαί-
σια του χρόνου και του χώρου. Γίνεται
διαχρονική.
Είναι τα γεγονότα εκείνα που πρωταγωνι-
στούν στην εξελικτική πορεία των λαών
και προσδιορίζουν αμετάκλητα τη θέση
τους στο παγκόσμιο ιστορικό στερέωμα.
Ένα τέτοιο ιστορικό ορόσημο που καταυ-
γάζει και λαμπρύνει την ιστορία του
έθνους μας και μας κατατάσσει στην
πρώτη θέση των εκπροσώπων και εκφρα-
στών της ελευθερίας των λαών και των
εθνών και του σεβασμού της προσωπικής
τους αξιοπρέπειας είναι η Μάχη της Κρή-
της.
Είναι η μάχη ενός μικρού λαού, που με
την αυτοθυσία του κατάφερε να γεννήσει
την ελπίδα σε έναν κόσμο τρομαγμένο,
αντιμετωπίζοντας σθεναρά τη ναζιστική
θηριωδία, που σαν ουρανοκατέβατη κα-
τάρα ξέσπασε πάνω του.
Ήταν Μάης του 1941. Ολόκληρη σχεδόν
η Ευρώπη στέναζε κάτω από την μπότα
του πιο στυγνού και αδίστακτου κατα-
κτητή που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
Των εκλεκτών της Αρίας φυλής και του πα-
ρανοϊκού ηγέτη τους.
Η ηρωική αντίσταση της Ελλάδας στα σύ-
νορά μας είχε καμφθεί από τις μηχανοκί-
νητες γερμανικές δυνάμεις. Ο μαύρος αγ-
κυλωτός σταυρός κυμάτιζε πάνω από τα
συντρίμμια που άφηνε πίσω της η ναζι-
στική θηριωδία και βεβήλωνε με την απο-
κρουστική παρουσία του το βράχο του
λαμπρότερου πολιτισμού, που επέδειξε
ποτέ η ανθρωπότητα, τον ιερό βράχο της
Ακρόπολης των Αθηνών.
Και μόνο η Κρήτη, το προπύργιο τούτο
της λευτεριάς εξακολουθούσε να ανα-
πνέει ελεύθερα. Μόνο στα δικά της κά-
στρα κυμάτιζε ακόμα η γαλανόλευκη.
Τούτο το προπύργιο, που έμελλε να δια-
δραματίσει καθοριστικό ρόλο, λόγω και
της εξαιρετικής γεωγραφικής θέσης του,
στην όλη πορεία και έκβαση του Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου, που αντιστεκόταν πει-
σματικά στη θέληση των Αρίων του
Βορρά, τους έκλεινε τον θαλάσσιο δρόμο
και ορθωνόταν εμπόδιο στα μεγαλόπνοα
σχέδιά τους, ανίκανοι να το κατακτήσουν
από τη θάλασσα, επιχειρούν εναέρια επι-
δρομή με αλεξίπτωτα.

Αισιόδοξοι και πεπεισμένοι για το ακατα-
μάχητο της υπεροχής τους ξεκίνησαν
εκείνη τη μέρα, 20 Μαΐου 1941, για ένα
σύντομο και ανώδυνο για εκείνους, όπως
λογάριαζαν, εναέριο περίπατο.
Λογάριαζαν, όμως, λάθος όπως πιστοποι-
ούσε και τραγουδούσε αργότερα η λαϊκή
μας Μούσα:
Αν κάτεχε ο φασισμός
στην Κρήτη ήντα δα πάθει,
δε θ’ αποφάσιζε ποτέ
να κάμει τέτοια λάθη.
Λογάριαζαν λάθος, γιατί δεν ήξεραν πως
ξεκινούσαν για περίπατο:
Στον τόπο που δε βάσταξε
ποτέ σκλαβιάς σκοτάδι,
γιατ’ είχε Αρκάδια στην ψυχή
πριν δοξαστεί τ’ Αρκάδι.
Όπως δεν ήξεραν και την “κουζουλάδα”
του Κρητικού, ο οποίος δηλώνει απερί-
φραστα:
Δεν τη βαστώ ‘γω τη σκλαβιά
στον κόσμο τον απάνω
και το ‘χω πίκρα μου να ζω,
χαρά μου να ποθάνω.
Δεν ήξεραν και ήρθαν. Ήρθαν  πάνοπλοι
με ό,τι τελειότερο διέθετε ο δικός του πο-
λιτισμός. Ο πολιτισμός του μίσους και της
βίας. Με τα πιο σύγχρονα, τα πιο αξιό-
μαχα και αποτελεσματικά φονικά όπλα.
Απροετοίμαστη και άοπλη η Κρήτη, με
τους γενναίους της διασκορπισμένους
στην υπόλοιπη Ελλάδα καταπληγωμένους
και εξουθενωμένους από την ηρωική αν-
τίσταση των συνόρων, έσπευσε ν’ αντι-
σταθεί στον ουρανοκατέβατο εχθρό, με
τα όπλα του δικού της οπλοστασίου.
Με το πύρωμα της ψυχής,
με την ακατάλυτη δύναμη της πίστης 
και της λαχτάρας για λευτεριά 
και εθνική ανεξαρτησία,

με τη δύναμη που γεννά 
η αίσθηση της αδικίας,
με την απίστευτη έξαρση 
που προκαλεί η πίστη
και η προσήλωση στο υπέρτατο χρέος.
Και έγινε η μάχη. Η μάχη των μαχών
όπως αποκαλέστηκε.
Η μάχη της τιμής και του χρέους. Αναμε-
τρήθηκε ο μικροσκοπικός Δαβίδ με την
πέτρα και τη σφεντόνα του, με τον αήτ-
τητο Γολιάθ, το σιδερόφραχτο τέρας του
φασισμού, που άπλωνε τα πλοκάμια του
σε ολόκληρη την Ευρώπη, γυρίζοντας αι-
ώνες πίσω τον πολιτισμένο κόσμο και τον
νίκησε.
Τον νίκησε γιατί:
Ανέκοψε την πορεία του.
Άλλαξε τη ροή του πολέμου.
Έδωσε χρονική ανάσα  στους συμμάχους.
Μα, προ παντός, αχρήστεψε και γελοιοποίησε
το φοβερότερο όπλο του φασισμού, τους αλε-
ξιπτωτιστές.
Στη μάχη αυτή συγκρούστηκαν μέχρις
εσχάτων δύο αντίπαλοι κόσμοι, δύο δια-
φορετικές κοσμοθεωρίες. Συγκρούστηκε
η βία με τον πολιτισμό, ο φασισμός με τη
δημοκρατία. Και η σύγκρουση αυτή εκ-
φράστηκε σαν θύελλα, μέσα από έναν
αγώνα ζωής και θανάτου.
Ήταν μια από τις παραδοξότερες μάχες
στην ιστορία των εθνών. Η πιο ηρωική, η
πιο εκρηκτική, η πιο αλλόκοτη και συγκλο-
νιστική που γνώρισε ποτέ η ανθρωπό-
τητα.
Στη μάχη αυτή οι γενναίοι της Κρήτης
απέδειξαν ότι οι αριθμοί, η υπεροχή των
δυνάμεων και τα οπλικά συστήματα δεν
αποτελούν πάντα το κύριο χαρακτηρι-
στικό, τον κύριο παράγοντα που προσδιο-
ρίζει το αποτέλεσμα μιας μάχης. Και πέτυ-
χαν το ακατόρθωτο. Πέτυχαν το θαύμα,

που άφησε άφωνη την ανθρωπότητα.
Ήταν το θαύμα ενός μικρού λαού που χά-
ρισε την ελευθερία σε ολόκληρη σχεδόν
την υπόδουλη και τραυματισμένη Ευ-
ρώπη. Το θαύμα που διατύπωσε, έμπλεος
θαυμασμού, ο Τσόρτσιλ με την ιστορική
φράση: “Εν Κρήτη αποκεφαλίσαμεν το
φοβερόν τέρας”.
Αυτή τη μάχη τιμά σήμερα ο σύγχρονος
Κρητικός, ο οποίος με την ψυχή πλημμυ-
ρισμένη από αισθήματα θαυμασμού, ευ-
γνωμοσύνης και περηφάνειας, υποκλίνε-
ται με σεβασμό μπροστά στο βωμό της
θυσίας των ηρώων και παρακαλεί:
Θε μου, κι αν ξαναγεννηθώ
σε τούτο τον πλανήτη
μια χάρη μόνο σου ζητώ:
να γεννηθώ στην Κρήτη.
Η σύγχρονη κρητική λαϊκή μούσα τρα-
γούδησε τη μάχη αυτή όσο καμμιάν άλλη.
Τραγούδησε με πόνο και σπαραγμό για
τις τρομαχτικές απώλειες ψυχών, τους
βανδαλισμούς και τα ολοκαυτώματα της
ναζιστικής θηριωδίας. Αλλά πάνω απ’ όλα
τραγούδησε τη λεβεντιά της κρητικής ψυ-
χής, την αδάμαστη θέλησή της για λευτε-
ριά και αξιοπρέπεια και την αμετάκλητη
απόφαση της θυσίας στο βωμό της τιμής
και του χρέους.
...”‘Άντρες, γυναίκες και παιδιά
τση Κρήτης αντρειωμένοι, 
τση λευτεριάς τη ρήγισσα
ήρθανε να σκλαβώσουν.
Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός
κι η θάλασσα φουσκώνει
τα όρη συνταράσσουνται
και τα βουνά βρουχούνται”.
Κι ο Διγενής, σέρνει φωνή
απού τον Ψηλορείτη:
“Απού ‘χει άρματα ας βαστά
κι απού δεν έχει ας βρίσκει”.

Γράφει η
Κλεάνθη Κυπριωτάκη
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